Twentse Wallen - De Borkeld
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Natuurgebied De Borkeld
Markelo - een van de oudste dorpen van Twente - weet zich omgeven door glooiende
essen en heuvels met namen als de Markelose Berg, Dingspelerberg, Friezenberg,
Herikerberg, Apenberg en de Kattenberg. Een omgeving die garant staat voor meerdere
prachtige wandeltochten. Voor deze wandelroute is gekozen voor de beklimming van de
Friezenberg (40,2m) en Apenberg (37m). Terloops nemen we dan ook nog de 36,5 m
hoge Bovenberg mee.
Routebeschrijving
Nummers in de routebeschrijving komen overeen met de nummers op de routekaart die
gratis te downloaden is voor de abonnees van Wandelzoekpagina. In de
routebeschrijving staat LA voor linksaf, RA voor rechtsaf en RD voor rechtdoor.
Rp = routepaaltje.
Start
Loop vanaf parkeerplaats naar de weg en ga rechtsaf.
1e pad linksaf. Ga in een bocht LA (dus niet rechtdoor het hekje door).
(Even later wordt het Borkeld Labyrint gepasseerd, ligt iets verscholen, aan de
rechterkant van het pad.)
- (1)
Het pad komt uit bij een schaapskooi (en een bankje). Steek hier het zandpad RD over
naar het pad waar het bordje rolstoelpad bij staat.
Doorlopen tot op T-splitsing, ga hier RA. Volg nu het smalle wandelpad met de blauwe
pijltjes op korte afstand naast het fietspad. Verderop buig je met het fietspad en het
smalle wandelpad mee naar rechts.
- (2)
Na een open plek met grote stenen en bankjes buigt het pad naar links en komt uit bij
een fietspad, deze RD oversteken.
Blijf nu geruime tijd het smalle heidepad volgen. Je komt uit bij een karrenspoor met een
naastliggend fietspad en gaat daar linksaf. Even verderop ga je schuin LA, een smal
wandelpad over de heide. Je volgt nog steeds de blauwe pijltjes.
Aan het eind op een T-splitsing vóór een wandelbankje bij Rp-M96 ga je LA (vanaf dit
moment volgt je niet meer de blauwe pijltjes).
Aan eind van het pad RA.
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- (3)
Blijf doorlopen tot je aan de rechterzijde het 1e duidelijke pad ziet, bij Rp-M01, ga hier RA.
(Aan het eind van het zandpad dat je nu verlaat, lag het bekende natuurkampeerterrein
De Hoch. Ooit opgezet in de jaren '30 door de AJC (de Arbeiders Jeugd Centrale). Het
kampeer-terrein moest plaats maken voor het wildviaduct dat id nabijheid van deze plek
gekomen is.)
Pad gaat over in een vlonderpad (update december '19: de vlonders zijn weggehaald, het
pad bestaat nog wel). Aan eind van het pad een hekje door en smal pad blijven volgen.
Negeer zijpaadjes, volg roodgeel pijltje. Uiteindelijk kom je uit bij een fietspad, hier scherp
LA.
Ga een hekje door en loop vervolgens op de 4-sprong, na bankjes, RD:
Diependaalseweg.
- (4)
Na hekwerk van huisnr 4, net voor elektriciteitshuisje, RA, routepaaltje met blauw pijltje.
Je loopt dan langs hekwerk en akker, wordt later een graspad en gaat daarna weer over
in een bospad. Blijf het hoofdpad volgen tot op een kruising met een breed zandpad (RpN86) en ga hier LA.
1e pad schuin LA, richting paardrijnetwerk nr 87
Verderop links aanhouden.
Op asfaltweggetje RA.
Je passeert het uitzichtpunt op de Apenberg.
Negeer zandweg naar rechts en ga op eind RA: Kemperweg.
Na Restaurant De Kemper 1e weg rechts: Bovenbergweg.
(Je passeert nu enkele bijzondere boerderijen. Het zijn 'Dwarsritschöppes. Oude schuren
bij boerderijen Het speciale aan deze schuren is dat ze grote deuren aan de zijkanten
hebben zodat volgeladen oogstwagens dwars door de schuur konden rijden. De ingang
aan de achterkant was minder hoog omdat de wagens dan afgeladen waren. Meerdere
Dwarsritschöppes zijn de laatste jaren gerestaureerd.).
- (5)
Negeer de Groningeresweg naar links en even later de Bovenbergweg naar rechts en blijf
rechtdoor lopen de Lentfersweg in.
(In deze omgeving ligt ook Camping De Bovenberg. Deze camping die aan de rand van
het bosgebied ligt is bijzonder vanwege het natuurbad met zuiver kwelwater.)
Je komt uit op een zandweg met fietspad, deze RD oversteken bij Rp-M91.
Volg het slingerende pad naar boven en bij Rp-M92 iets naar links zodat je op het
uitzichtpunt op De Friezenberg (40,2m) aankomt.
Loop achter bankjes langs en vervolg route: dalend pad dat later met bocht naar rechts
gaat. Na enige tijd loop je door een klaphekje.
Je komt uit op breed zandpad met fietspad. Het brede zandpad oversteken naar het
fietspad en hier LA.
- (6)
Blijf het fietspad volgen, je loopt nog langs een uitzichtpunt en komt uiteindelijk bij een
hekje dat je passeert.
Daarna bij kruispunt bij Rp-M93 RD, en even verder (bij Rp-M94) ook RD lopen en de
hekjes passeren waarna je een smal heidepad oploopt.
Blijf vervolgens dit heidepad almaar volgen, negeer zijpaden.
Uiteindelijk komt het pad uit bij een zandpad met fietspad (bij Rp-M97) deze RD
oversteken, hekje door en pad vervolgen.
- (7)

Aan het eind van het pad weer een hekje door en direct daarna op T-splitsing LA.
Doorlopen tot op asfaltweggetje en RA, links is dan weer de ingang naar de
parkeerplaats van informatieboerderij 'nWitten.
Praktische informatie
Start
Parkeerplaats bij dagcamping & Informatieboerij 'n Witten
Informatieboerderij is open half mei - eind september (wo, za en zo 14-17 uur). Parkeren
kan altijd.
Adres: Borkeldweg 17, 7475 RV Markelo
Alternatieve
Start
bij Herberg De Kemper, adres: Kemperweg 4, 7475 SX Markelo (= bij punt 5 in de route)
Afstand
Rondwandeling van 13 km
Horeca
na 7 km bij Herberg De Kemper. Kemperweg 4, 7475 SX Markelo. Open: dinsdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur. Lunch vanaf 12.00 uur.
Openbaar vervoer
(bus 80, bushalte café De Poppe en dan bij de rotonde de Borkeldweg inlopen richting
startpunt) (actuele route-info bij 9292)
Honden
aangelijnd
Achtergrondinformatie
Een mooi startpunt van deze tocht is de informatieboerderij 'nWitten van
Staatsbosbeheer dat gesitueerd is bij een dagcamping aan de rand van het natuurgebied
De Borkeld. Vanaf de infoboerderij ben je binnen enkele minuten op de heide van het
Elsenerveld en het aanpalende Elsenerveen. Gebieden die deel uitmaken van De
Borkeld. Geleidelijk aan loop je daarna naar de hoger gelegen gronden in de omgeving
van buurtschap Elsen. Als eerste passeer je de Apenberg (37m) - met uitzicht - waarna je
via de Bovenberg (36,5m) koers zet richting de 40,2 m hoge Friezenberg. Als je je dan
realiseert dat het laagste punt, het Elsenerveen 13 m boven NAP ligt, dan betekent dit dat
je tijdens deze wandeling toch al snel een keer een hoogteverschil van 27 m hebt moeten
overbruggen

Truus Wijnen, Tukker in hart en nieren, heeft al de Twentse wallen beklommen en de
mooiste van deze wandeltochten heeft ze in de wandelgids 'Wandelen op de Twentse
Wallen'. Deze wandelgids is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

